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  دهكيچ

و  مانده ین خود باقیبر دتوانستند  یتوبه م هسور 29ه یطبق آ ،بعد از ظهور اسالممسیحیان 
 یابیخود ادامه دهند. دسـت  ینار مسلمانان به زندگکه به عنوان اهل ذمه در یبا پرداخت جز

ـ و نقـد د  یسربدون برایشان بعد از  يو خلفا امبریپ یو عمل ينظر هریبه س  يهـا  دگاهی
از خـالی   ،انـد  مطلب نگاشـته  ،یان ذمیحیخصوص مسب ،ه در ارتباط با اهل ذمهکمورخان 

رسد بعد از گسترش فتوحات در مناطق  یبه نظر ماز سوي دیگر،  آثار مطلوب خواهد بود.
مربوط به  یمباحث حقوقو درپی آن افزایش تعداد ذمیان در جامعه اسالمی، ن ینش یحیمس

  تر مطرح شد. ذمیان به شکل جدي
ـ  تاریخ منابع اسالمی، همچون بازتاب حیات مسیحیان ذمی در ،در این مقاله اي عمـومی،  ه
هـا و   الملـوك  و آداب فتوح و خراج، ادبـی هاي  کتابو مغازي، منابع فقهی،  همحلی، سیر

بـر اسـاس مطالعـات     .شود مطالعه میسرانجام منابع جغرافیایی به طور جداگانه بررسی و 
اجتمـاعی و  ـ   هاي متفاوت و متناقضی از حیـات دینـی   گزارشانجام شده در این مقاله، 
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  مقدمه
تاب قرار داد و کخود با اهل  یو عمل ينظر هریس يتوبه را الگو هسور 29ه یآ ر اکرمامبیپ

 یه بخشـ کان یحیمس ،نیرد. بنابراکه مشخص ین آیاساس اتاب بر کهل امناسبات خود را با 
امبر و پرداخـت  یمان با پیعقد پ و با مانده ین خود باقیتوانستند بر د یم ،تاب بودندکاز اهل 

مـان بـا   یعقـد پ  سببن گروه به یشوند. امند   بهره یومت اسالمکت حیاز حما ،هیجز یمبلغ
معـروف   »اهـل ذمـه  «بـه   رو نیهمـ و از ودنـد  بایشان (ذمه)  تیدر امان و حما اکرمامبریپ

ان و یحیمسـ  ینـ ید يانگر آزادیـ ب ،لهیان نجران و ایحیمنعقد شده با مس يها عهدنامه 1.شدند
 يهـا  تیـ روا ين پژوهش تالش شده تا بـا نقـاد  یآنان است. در ا یت اجتماعیعدم محدود

 يهـا  دگاهیـ علـت مطـرح شـدن د    ،یان ذمـ یحیو... در مورد مسـ  یادب ،ی، فقهیخیمنابع تار
 مطالعـه  یدر قلمرو اسالم 2انیحیمس يو اقتصاد یاسیس ـ  یات اجتماعیمتفاوت در مورد ح

 يو اقتصـاد  اجتماعیـ   حیات دینیبرانگیز در ارتباط با  موضوع بحث نوشتار،در این  .شود
 يریـ گ ه سـخت ک ی. اغلب منابعاستخطاب  بن  عمرزمان خالفت  به مربوط یان ذمیحیمس

رد کـ بـه عمل براي اثبات ادعاي خود،  ،اند را گزارش کرده یان ذمیحیبر مس ینیو د یاجتماع
ن دسـته از منـابع بـا مطـرح     یـ ند. اا استفاده کردهان شام یحیدر برخورد با مس خطاب بن  عمر

 یان ذمـ یحیبـر مسـ   ینـ ید ــ  یاجتماع يها تیبه محدود ،عمرمنسوب به  يا ردن عهدنامهک
نیز مطالب خود را دربـارة   يو مصر یشام مورخان مسلمانِ نیهمچن دهند. یم یقانون هجنب
  اند. ردهکو تعصب همراه  يورز با غرض یو حقوق آنان در جامعه اسالم یان ذمیحیمس

  يعموم  يها تاريخ
تاریخ یعقوبی تـألیف   نگاري در اسالم، نگارش تاریخ عمومی است.  هاي تاریخ یکی از شیوه

 یعقـوبی آیـد.   هاي عمومی مهـم بـه شـمار مـی     جمله تاریخ ق) از284(میعقوب  ابی بن  احمد
جانبـه   نویسی و مختصرگویی عالقه داشته، با نگاه همه رغم آنکه در تاریخ خود به خالصه به

در بخش شرح ادیان عرب عصر جـاهلی،  وي و جامعی به حوادث تاریخی نگریسته است. 
درخصـوص  نظري و عملی خلفا  هبه سیرو اکند. همچنین  قبایل نصرانی عرب را معرفی می

  در نهادهاي اداري مسلمانان اشاره دارد. امسیحیان ذمی و نفوذ نصار
ق) از دیگر 310(مجریر طبري بن   محمداثر تاریخ طبري مشهور به  تاریخ الرسل والملوك

تـاریخی و   هآید. ذکر روایات مختلف در مورد یک حادث هاي عمومی مهم به شمار می تاریخ
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 طبـري . استتاریخ طبري هاي  ترین ویژگی عدم قضاوت در مورد صحت و سقم آن از مهم
در مورد چگونگی نفوذ مسیحیت در نجران، روایات مختلفـی همـراه بـا افسـانه و قصـص      

شود و قبـر مبلّـغ مسـیحی در     و حتی در جایی مرتکب خطایی بزرگ می کردهتاریخی بیان 
او در شرح فتوحات مسلمانان در مناطق  3.رفته استگحجاز را با قبر حضرت عیسی اشتباه 

هاي منعقد شده با آنان ارائه  نشین، اطالعات اجمالی از وضعیت مسیحیان و عهدنامه مسیحی
توجه اصلی خود را بـه   طبري 4.کند میاي  هاي پراکنده و به حیات دینی مسیحیان اشاره داده

توجه چنـدانی  طع مختلف تاریخی و به مباحث اجتماعی مقاکرده حوادث سیاسی معطوف 
  است.  دهنکروضعیت اجتماعی ذمیان ارائه  دربارة اطالعات قابل توجهیرو،  از این  ،ندارد

عمـومی مهـم بـه    هاي  ق) از جمله تاریخ346(مسعودياثر معادن الجواهر   و  الذهب مروج
ادیـان و مـذاهب   نگري است و به شرح مباحث  آید. مسعودي با اینکه مورخ جامع شمار می

قابـل   هخاصی در خالل حوادث تاریخی نشان داده، اشار هنظري و عملی خلفا عالق هو سیر
آنـان نیـز توجـه     هحال خلفاي اموي به سیر توجهی به وضعیت مسیحیان ندارد. او در شرح

 مسـعودي  هاست. اشـار   رفتار خلفا با ذمیان ارائه نکرده چگونگی ولی هیچ روایتی از ،داشته
تنها گـزارش او از وضـعیت مسـیحیان     عبدالملک بن   ولیدحیات دینی مسیحیان در زمان به 

  5عصر اموي است.
در نهادهـاي   ابـه نفـوذ نصـار    مسعودي ةاست. اشار مسعودياثر دیگر  االشراف  و  التنبیه

  6است.این نوشتار  موضوعخصوص علت اهمیت این کتاب در ،اموي اداريِ
از جملــه ق) 360 (محســین اصــفهانی بــن  ةحمــزاثــر االرض و االنبیــاء   الملــوك  ســنی

اسـت. علـت اهمیـت      عمومی است که به اختصار، حوادث تاریخی را شرح داده هاي تاریخ
ان و اعـراب لَخْمی(حیـره) و      هموضوع، اشارخصوص این کتاب در او به تاریخ ملـوك غسـ

  7گرایش دینی آنان است.
هاي عمومی مهم به شـمار   ق) از تاریخ421(مسکویه ابناثر همم ال  االمم و تعاقب  تجارب

در نهـاد اداري   انگر اسـت. او بـه نفـوذ نصـار     گر و جامع مسکویه مورخی تحلیل آید. ابن می
  9هاي داخلی اشاره دارد. با کاتب نصرانی در سیاست 8اموي هاموي و مشورت خلیف هدور

نیـز توجـه   وي ق) اسـت.  630(ماثیر ابناثر التاریخ   الکامل فی یعموم يها خیگر تاریاز د
نگاري به شرح حوادث سیاسی معطوف کرده و به مباحـث اجتمـاعی    اش را در تاریخ اصلی
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نشین ارائه داده،  که از جریان فتح مناطق مسیحی  در شرحیالبته است.   توجه چندانی نداشته
ارد. سـلمانان بـا آنـان نـد    رخـورد م چگـونگی ب توجه دقیق و عمیق به وضعیت مسیحیان و 

 عبدالعزیز بن  عمربه دستور  اثیر ابن ه، اشارنوشتار موضوع بارهترین اهمیت این کتاب در مهم
  10در مورد محدودیت استخدام ذمیان در امور اداري مسلمانان است.

  هاي محلي تاريخ
 11اخبار مکـه  خاص است. هنگاري در اسالم، نگارش تاریخ محلی یا منطق شیوة دیگر تاریخ

ایـن کتـاب را در    ق)250(مازرقـی    عبداهللا بن  ابوولید محمدهاي محلی است.  از جمله تاریخ
است. توجه اصلی ابوولید در تاریخ مکه بـه جغرافیـا و     مورد تاریخ مکه به نگارش درآورده

توجهی از پراکندگی ادیان در مکه عصـر جـاهلی    تاریخ سیاسی مکه است. او اطالعات قابل
ایـت  به تمثال مریم و حضرت عیسی در خانۀ کعبـه تنهـا رو   ابوولیدائه نداده است. اشارة ار

و  12بیانگر حضور مسـیحیان در مکـه اسـت    ،. این روایتاستاز مسیحیت در مکه  ابوولید
العـرب عصـر    ةاي به تبیـین پراکنـدگی جغرافیـایی مسـیحیت در جزیـر      کمک قابل مالحظه

  کند. جاهلی می
بـا دقـت،    کنـدي مـورخ مصـري اسـت.     ق)362(مکندياثر  ةالقضا  تابو ک ةکتاب الوال

چگـونگی  ولی به  ،دهد والیان، صاحبان شرطه و عامالن خراج مصر را بعد از فتح شرح می
در شـرح وضـعیت مصـر    به رغم اینکه رفتار والیان با مسیحیان ذمی مصر توجهی ندارد. او 

از بحث جزیـه و رونـد اخـذ آن در مصـر،      اما  ،در زمان هر والی به بحث خراج توجه کرده
ی در   وي  هاست. اشار  روایت قابل توجهی ذکر نکرده به محدودیت اجتماعی مسـیحیان ذمـ

تنها گزارش او از حیات اجتماعی مسـیحیان مصـر در عصـر امـوي      عبدالعزیز بن  عمرزمان 
  13.است

آید که در  ه شمار میهاي مهمی ب از تاریخ ق)571(معساکر ابنتألیف الکبیر   تاریخ دمشق
گیـري   به جریـان فتوحـات در شـام، موضـع     عساکر ابنشام نگاشته شده است. توجه  هزمین

 هاي منعقد شده با آنان، اطالعـات بـا   و ذکر عهدنامه لمانانمسقبایل عرب مسیحی در برابر 
 کند. کمک شایانی می نخستینارزشی است که در تبیین وضعیت مسیحیان در عصر خلفاي 

تـرین   آن از مهم هتاریخی و عدم قضاوت دربار ۀهاي مختلف در مورد یک حادث روایتذکر 
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هاي مختلفـی   عهدنامها توجه به همین ویژگی است که است. ب عساکر ابنهاي تاریخ  ویژگی
، دومین مـورخی اسـت کـه بـه     طَرطوشیبعد از  عساکر ابن. در آن آمده استدر مورد شام 

 هبـا تکیـه بـر همـین عهدنامـ     وي با مسـیحیان شـام اشـاره دارد.     عمربرانگیز  بحث هعهدنام
 هاي اجتمـاعی  و به محدودیتکرده به شروط صلح با ذمیان در صدر اسالم اشاره  ،اعتبار بی
در مورد وضـعیت   عساکر ابن. روایت کند میاشاره  خطاببن  عمر دینی مسیحیان در زمان ـ

است، قابل اعتمـاد   یادشده هتکی بر عهدناممسیحیان در عصر خلفاي نخستین تا جایی که م
بـه تـاریخ شـام صـرفاً نگـارش تـاریخ سیاسـی محـض نیسـت،           عساکر ابننیست. نگرش 

ـ   حیات اجتماعی و دینی مسیحیان در عصر خلفاي نخستین و امـوي  ةهاي او دربار گزارش
  14ل است.در خور تأمـ  مذکور هعهدنام ءناثبه است

ق) است. محور اصلی کتاب 588(ممورخ شامی عدیم ابناثر  ،حلب الحلب من تاریخ ة زبد
او بـه وضـعیت اجتمـاعی    البتـه  . استوقعیت جغرافیایی و تاریخی حلب ، شرح معدیم ابن

در مورد حیات اجتماعی مسیحیان  عدیم ابنتوان از اثر  نمیرو،  ، از اینحلب توجهی نداشته
تـرین   به دست آورد. مهمو اطالعاتی ، آگاهی دادند می که قشري از اجتماع حلب را تشکیل

بـه نفـوذ مسـیحیان در    نویسـنده  مختصر  ه، اشارنوشتار موضوع خصوصویژگی این اثر در
  15ساالري عصر اموي است. دیوان

 ق)684(مشـداد  بـن    عزیزالدین ابوعبداهللاثر الشام و الجزیره  الخطیره فی ذکر امراء  اعالق
تـاریخی و تحـوالت    ـ  موقعیـت جغرافیـایی   ،عـدیم  ابـن مانند  شداد ابنمورخ شامی است. 

است. عـدم توجـه بـه وضـعیت       سیاسی شهرهاي شام را محور اصلی کتاب خود قرار داده
او بـه حیـات دینـی     هپراکنـد  هنیز آشکار است. اشار شداد ابناجتماعی شهرهاي شام در اثر 

 ،سـیحی در دیرهـا  اموي همـراه نـدیمان م   هگذرانی خلیف مسیحیان، دیرها، کلیساها و خوش
 16.استمقاله موضوع بارة در شداد ابنهاي اثر  ترین ویژگی مهم

به علـت توجـه    ،)732(مابوالفداءاثر  ،تاریخ ابوالفداءمعروف به البشر   المختصر فی اخبار
در مقایسـه   ابوالفـداء  17دارد.به تاریخ قبایل عرب عصر جاهلی و گرایش دینی آنان اهمیت 

ارائـه  ، اطالعات بیشتري درباره تـاریخ اعـراب عصـر جـاهلی     تر متقدمعمومی هاي  تاریخبا 
  دهد. می
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 ،الخطط و اآلثـار   االعتبار بذکر و  المواعظبارة موضوع نوشـتار،  ترین تاریخ محلی در مهم
 هاي صـلیبی را درك کـرده   رغم آنکه جنگ  به است. این مورخ مصري ق)844(ممقریزياثر 

حیان ندارد. او در فصلی که به مسیحیان قبطـی اختصـاص   اي به مسی است، نگرش متعصبانه 
اختالفـات مـذهبی   وي اسـت.    داده، با دقت و آگاهی، حیات دینی مسـیحیان را شـرح داده  

بر کلیساهاي مصر از زمان فـتح  را یعقوبیان و ملْکانیان در مصر و چگونگی تسلط یعقوبیان 
حیات دینی مسیحیان درباره  یزيمقرروایاتی که  18دهد. تا حیات خویش به خوبی شرح می

کنـد.   اي مـی  بسیار ارزشمند است و به تبیین حیات دینی مسیحیان کمک ارزنـده  ،نقل کرده
وصول چگونگی دهد و  اطالعات منسجمی از روند اخذ جزیه در مصر ارائه میاو همچنین 

دهـد. ایـن اطالعـات بـه      در مصر به تفصیل شرح مـی را جزیه توسط عامالن خلفاي اموي 
 مقریـزي کند.  بررسی نوع برخورد والیان اموي با مسیحیان مصر هنگام اخذ جزیه کمک می

اقتصادي مسـیحیان ارائـه    ـ   هاي منسجمی از حیات دینی نخستین مورخی است که گزارش
  است. این پژوهشبراي موضوع بیانگر اهمیت کتاب  ،داده و همین امر

فـی ملـوك مصـر و     ةالزاهر  النجوم  ق) کتابی در تاریخ مصر به نام874(متَغْري بردي ابن
تاریخ مصر را بعد از فتح با رعایت ترتیب زمانی سال به سال ذکر وي است.  نگاشته القاهره 

را از شرح وضعیت اجتمـاعی مصـر   نویسنده کند. توجه بیش از حد به حوادث سیاسی،  می
اطالعـات   ،چگونگی رفتار والیان مصـر بـا مسـیحیان   درباره بردي  تغري ناب. استبازداشته 

سیاسی مسیحیان مصـر در زمـان    ـ  محدودیت اجتماعی او به هدهد. اشار مختصري ارائه می
ایـن  موضـوع  بـراي  علت اهمیـت ایـن کتـاب     19حیات دینی مسیحیان و عبدالعزیز بن  عمر

  است.نوشتار 

  ها الملوك آدابساالري و  وزارت و ديوان
اطالعـات ارزشـمندي در    ،نوشته شده  الملوك  آداب وساالري  دیوان ههایی که در زمین کتاب

اقتصـادي و   ـ  نظري و عملی خلفا، فرهنگ و اخالق آنـان، وضـعیت اجتمـاعی    همورد سیر
مراجعه به این دسـته   علت . به همیندارداسالمی در مقاطع مختلف تاریخی  هسیاسی جامع

  تري به محقق تاریخ در امر پژوهش ببخشد. تواند نگرش وسیع می ها بااز کت
 جهشـیاري . اسـت ق) 330(معبدوس جهشیاري بن  ابوعبداهللا محمداثر الکتّاب  الوزراء و

 ساالري مسلمانان را از آغاز تا زمان حیات خویش نگاشته اسـت.  روند تحوالت نهاد دیوان
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شـرح کاتبـان نصـرانی در     نظر،موضوع موردخصوص  در جهشیاريترین ویژگی کتاب  مهم
ترین گزارش را در مـورد   ترین و منسجم و عباسی است. او مهم 20اموي هساالري دور دیوان

  است.  نقش مسیحیان در دستگاه اداري مسلمانان نقل کرده
از علما و ادبـاي عصـر عباسـی     ق)335(میحیی صولی بن  ابوبکر محمداثر  ،بتاّالک  ادب
کرده اسـت. علـت   ل اجتماعی و حوادث تاریخی نیز توجه ئاین اثر به مسا در صولیاست. 

از جزیه و فرعیـات مربـوط    صولیهاي  موضوع، گزارشخصوص این اهمیت این کتاب در
هاي اجتماعی مسیحیان ذمی  ن و اشاره به محدودیتی، خلفاي نخستبه آن در زمان پیامبر

  21است. خطاببن  عمردر زمان خالفت 
سراج الملـوك  کتاب نویسنده  ق)520(ماز علماي بزرگ اندلس مد طَرطوشیابوبکر مح

 طرطوشـی اسـت.    داده  . او در بخشی از کتاب خود، احکام مربوط به ذمیـان را شـرح  است
دینـی شـدیدي بـراي     ـهـاي اجتمـاعی     اي به مسیحیان دارد. او محدودیت نگرش متعصبانه

 22کنـد.  با مسـیحیان شـام ذکـر مـی     عمرمنسوب به  هذمیان در کتاب خود با تکیه بر عهدنام
هـاي صـلیبی بـود. ایـن احتمـال کـه        شـاهد شـروع جنـگ    ،در زمان حیات خود طَرطوشی

باشد، دور از ذهـن    مسیحیان تأثیر گذاشته درخصوص طرطوشیهاي صلیبی بر بینش  جنگ
حیان شـام  مسیباره برانگیزي در بحث ۀرسد. او نخستین مورخی است که عهدنام به نظر نمی

 ۀباشـد و مـدعی اسـت کـه عهدنامـ      می غَنْم بن  عبدالرحمن ،کند. راوي این عهدنامه ذکر می
 هو مسـیحیان شـام منعقـد شـد. محتـواي عهدنامـه دربردارنـد        خطـاب  بـن   عمرمذکور بین 

 هـاي  بادینی شدیدي براي مسیحیان ذمی است. در هیچ یـک از کتـ   ـمحدودیت اجتماعی  
شده، بـه ایـن عهدنامـه اشـاره نشـده      نگاشته  طَرطوشیقبل از زمان  هایی که فتوح و تاریخ

و در ه نوشـت  خطاببن  عمرمسیحیان شام براي  اي است که است. این عهدنامه به شکل نامه
  .اند  کردهشرایط صلح را تعیین  ،آن نامه

بـا سـایر   آن ، مغـایرت محتـواي   طَرطوشیتر از  این عهدنامه در منابع متقدم یادکرد عدم
هاي منعقد شده با مسیحیان شام، غیرمنطقی بودن تعیین شرایط صلح از سوي ملـل   عهدنامه

بر خود  ا)نصار( قوم مغلوبتوسط مغلوب بعد از جریان فتح و قراردادن محدودیت شدید 
  سازد. دار می که اعتبار عهدنامه را خدشه استمجموعه عواملی  ،نامه در شرایط صلح

هـاي   نقـل روایـت   ه، الزم اسـت درخصـوص  عهدنامـ ایـن  تبـار بـودن   اع با توجه به بـی 
هـا   و پذیرش ایـن روایـت   خطاببن  عمردر مورد حیات مسیحیان ذمی در زمان  طرطوشی

ایـن   قلقشندي و اخوه ابن، ابشیهی، عساکر ابنچون  ،احتیاط کرد. بعد از طرطوشی مورخانی
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 ـاصلی در مـورد محـدودیت اجتمـاعی     و آن را سند  ههایشان ذکر کرد عهدنامه را در کتاب
  ند.ندا می خطاب بن  عمردینی مسیحیان ذمی در زمان 

 معـالم  تـاب نویسنده ک) ق739ـ648(خوهابن املقب به  ،زید بن   احمدبن  محمد بن  محمد
را  یادشـده کتـاب  رو  از ایـن خود محتسب شهر بود،  اخوه ابناست.  الحسبه  فی احکام ۀالقرب 

در مورد آیین شهرداري و وظایف محتسب تـألیف کـرد. او در بخشـی از کتـاب خـود، از      
هـاي   نیـز از جنـگ   ابن اخـوه رسد که  به نظر می 23.ه استاحکام مربوط به ذمیان سخن گفت

درباره او  هنگرش متعصبان .داشته استاي به مسیحیان  صلیبی متأثر شده و دیدگاه متعصبانه
گیري مسیحیان ذمی در زمان خـود حسـرت    آشکار است. او از قدرتدر کتابش  ،مسیحیان

چگونه بر مسـلمانان   ادید که نصار زنده بود و اکنون می عمراي کاش  :گوید خورد و می می
و  شده، سوار بر چارپایان ساختههاي مسلمانان  بلندتر از خانه هاي خود را مسلط شده، خانه

گیري بر ذمیان را از وظایف  سختاو کنند. همچنین  میمسلمانان پیاده به دنبال آنان حرکت 
اجتمـاعی و   ـ  در شرح احکام اهل ذمه بـه محـدودیت سیاسـی    ابن اخوهداند.  محتسب می

 ۀاشـاره دارد. سـند اصـلی او در ایـن زمینـه، عهدنامـ       خطـاب  بـن   عمردینی ذمیان در زمان 
است. ایـن    آن را نقل کرده طرطوشیکه نخستین بار  استبا مسیحیان شام  عمرمنسوب به 

زیـادي   يها هبسیار مشکوك و مبالغ ،از نظر اعتبار و صحت ـ  که ذکر شد همچنانـ عهدنامه  
در  اخـوه  ابنهاي  در استناد به گزارشعلت، الزم است همین   در آن صورت گرفته است. به

  احتیاط کرد. ،مورد وضعیت مسیحیان در صدر اسالم
 قلقشنديق) مورخ مصري است. 821 (م قلقشندياثر  24نشاءاال ۀ االعشی فی صناع  صبح

هـاي   فعالیت فرقـه  هحوز کرده،به دقت بحث  ،مسیحیتهاي  در شرح دین مسیح و انشعاب
به تسـلط یعقوبیـان بـر    او کند. همچنین  و نستوریان را مشخص می چون یعقوبیان ،مسیحی

اسـامی بطارقـه یعقوبیـان را     کـرده، کلیساهاي مصر بعد از فتح تا زمان حیات خویش اشاره 
در مورد حیات دینی  قلقشنديهاي  د. روایتشو یادآور میهاي اسالمی  زمان با حکومت هم

منسـجم و ارزشـمند اسـت و بـه تبیـین وضـعیت دینـی         ،مقریـزي مسیحیان مانند روایات 
بـه نفـوذ مسـیحیان در    او کنـد. همچنـین    مسیحیان در قلمرو اسالم کمک قابل توجهی مـی 

  25هاي قابل توجهی دارد. اموي اشاره هساالري دور دیوان
دینـی   ـ  اي به مسیحیان دارد. او از محـدودیت اجتمـاعی   نیز نگرش متعصبانه قلقشندي

آن را آورده و  طرطوشـی مشـکوکی کـه    هبا تکیه بـر عهدنامـ   خطاب بن  عمرذمیان در زمان 
 »شـروط عمریـه  «عنوان  گوید و در بیان احکام ذمیان تحت ، سخن میهمنسوب به عمر کرد
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در فصـلی کـه   وي شود. همچنین  محدودیت اجتماعی شدیدي بر ذمیان زمان خود قائل می
  اي دارد. هاي پراکنده به والیان مصر اختصاص داده، به رفتار والیان با مسیحیان مصر اشاره

و یهـود در امـور    اق) نیز بـه نقـش نصـار   808(مخلدون ابنتألیف  ،خلدون ابن همقدمدر 
اعراب به هنـر خوانـدن و نوشـتن اشـاره شـده       هعدم عالقعلت ساالري مسلمانان به  دیوان

 شـایانی سـاالري مسـلمانان کمـک     در دیـوان  ااست و همین روایت به تبیـین نقـش نصـار   
  26کند. می

  منابع ادبي و اجتماعي
المعـارفی   ةدائـر  هنبـ ج ،اسـت    دهنگشته شموضوعات ادبی و اجتماعی  ةدربار هایی که کتاب

توان با تکیه بـر ایـن    دارند و اطالعات تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاري را می
توانـد بازتـاب    منابع ادبی و اجتمـاعی هـر دوره مـی    واقع،در دسته از منابع به دست آورد. 

  فرهنگی آن عصر باشد. ـ حیات تاریخی
 نگاشـته ق) آن را 362(مابـوالفرج اصـفهانی  ترین کتاب ادبی اسـت کـه    ، معروفاالغانی
 ،به اوضـاع اجتمـاعی زمـان حیـات شـاعران     نویسنده توجه  ،ترین حسن این اثر است. مهم

د، از اعران به دین آنان نیز توجه داردر شرح حال ش ابوالفرج. استهنگام شرح احوال آنان 
 ثبـت شـده  االغـانی  ر اسالمی د هشاعران نصرانی در دوربسیاري دربارة هاي  گزارش رو این

هـایی   توان آگـاهی  هاي ابوالفرج در مورد شاعران نصرانی بعد از اسالم می از روایت 27است. 
  و عباسی کسب کرد. اموي هدینی مسیحیان در دور ـدر مورد حیات اجتماعی 
ق) اسـت.  850(ماحمد ابشیهی بن   الدین محمد شهاباثر  مستَظْرف  المستَطْرَف من کل فن

. او او شـده اسـت  شـهرت  کـه همـین کتـاب موجـب     از علماي بزرگ مصر اسـت   یهیابش
و در  هل اجتماعی، سیاسی، ادبی، اخالقی و دینـی تـدوین کـرد   ئرا در مورد مساالمستطرف 

دارد  ااي به نصار نگرش بدبینانه ابشیهی 28بخشی از آن به احکام مربوط به ذمیان توجه دارد.
هـاي صـلیبی و بعـد از آن، از     دارد و این نگرش در آثار اغلب مورخانی که در خالل جنگ

اند، آشکار است. او محدودیت شدیدي براي  وضعیت مسیحیان در قلمرو اسالم سخن گفته
. دهد نسبت می خطاب بن  عمر ةها را به دور شود و مشروعیت این محدودیت ذمیان قائل می

اي منسوب  ، عهدنامهخطاب بن  عمرهاي ذمیان در زمان  کر محدویتدر ذ ابشیهیسند اصلی 
گونه  . همانه استنخستین بار آن را روایت کرد طَرطوشیبا مسیحیان شام است که  عمربه 
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تـوان   نمـی رو  از ایـن هاي فراوانی در محتواي این عهدنامه وجود دارد،  تردید ،که اشاره شد
مـذکور   هحیان در صدر اسالم با توجـه بـه عهدنامـ   را در مورد وضعیت مسی ابشیهیروایت 

  پذیرفت.
ق) از 276 (مقتیبـه  ابـن معـروف بـه    ،ابومحمد عبـداهللا مسـلم دینـوري   اثر  ،االخبار  عیون

دارد و به موضوعات مختلـف   المعارفی ةدایرۀ جنب این کتابنویسندگان عصر عباسی است. 
در تسلط بر امـور   اسیاسی نصارپرداخته است. علت اهمیت این کتاب اشاره به محدودیت 

  29است. خطاب بن  عمراداري مسلمانان در زمان خالفت 
 قتیبه ابندارد.  المعارفیةدایر ۀجنباالخبار   عیوناست که مانند  قتیبه ابناثر دیگر المعارف 

اهمیت ایـن کتـاب را    ،همین روایت 30کند. در این کتاب، قبایل عرب نصرانی را معرفی می
  .کند  موضوع حاضر بیان می  خصوص در

 ق) نیـز 285(ممبـرد مشـهور بـه    ،یزیـد بـن    عباس محمد ابناثر  ،و االدب ۀاللغ الکامل فی
گیـري و تسـلط    بـه قـدرت   مبـرد  هعلت اهمیت این کتـاب، اشـار   .گونه است المعارفةایرد

  31است. سريقَعبداهللا  بن  خالددر عراق بر مسلمانان در زمان امارت  رامجوس و نصا
در خـالل  یکی دیگر از این منابع است که ق) 598(مالحدید ابن ابیاثر  ،البالغه  رح نهجش

. هاي فراوانی دارد به حوادث تاریخی و مباحث اجتماعی اشاره ،البالغه  نهجهاي  شرح خطبه
بـن   عمـر هـاي فراوانـی از    نظري و عملی خلفا توجه داشته و توصیه هبه سیر الحدید ابن ابی

در مورد چگونگی رفتار بـا ذمیـان ذکـر کـرده     به عامالن والیات   33و امام علی 32خطاب 
ی       هتوجهی به بررسی سیر ها کمک قابل است. این توصیه خلفـا در ارتبـاط بـا مسـیحیان ذمـ

و تسلط فـردي نصـرانی بـر     عثمانبه تقرب شاعر نصرانی نزد  الحدید ابن ابی هکند. اشار می
بـا   عثمـان  هسیر خصوصدر یارزش ان خالفت وي، اطالعات باامور اداري مسلمانان در زم
  آید. مسیحیان ذمی به شمار می

  منابع جغرافيايي
 ،، ارتباطات، زنـدگی اقتصـادي، اعتقـادت   شهرهاگزارش جغرافیانویسان از اوضاع و احوال 

بیانگر علل اهمیت ایـن دسـته از منـابع تحقیقـات      ،مذاهب و... مناطق مختلف قلمرو اسالم
  .تاریخی است
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 هـاي  باق) است. او با اطالع از کتـ 390(ممقدسیاثر  االقالیم ۀ المعرف  فی  التقاسیم  احسن
ه نوشـت هـاي اسـالمی    شخصی خود، اثر جامعی در مورد سـرزمین  هاي هگذشتگان و مشاهد

دینی و اقتصادي مناطق  ـ یت اجتماعیدر کتاب خویش، نگاه دقیقی به وضع مقدسیاست.  
بیانگر حضـور گسـتردة    ،او به مسیحیان در شهرهاي شام ه. اشارداردمختلف قلمرو اسالمی 

در شرح والیات شام به حیات اجتماعی  مقدسی. استاسالم  هاولیهاي  نآنان در شام در قر
از  مقدسـی بنـدي   تقسـیم  34مسیحیان شام توجه کرده، مشاغل ذمیان شام را شرح داده است.

  کند. توجهی به تبیین حیات اجتماعی مسیحیان در شام می مشاغل ذمیان در شام کمک قابل
ایـن  اسـت. او در  البلدان  معجمارزش  اثر جغرافیایی بانویسندة  ق)626(میاقوت حموي

تاریخی و بانیـان   هو به تفصیل، پراکندگی دیرها، پیشین دادهبه دیرها اختصاص  فصلیکتاب 
بالد جزیره، حیره، شـام   هبه پراکندگی دیرها در منطق یاقوت هاشار 35دهد. یرها را شرح مید

بـه شناسـایی    ،چون غسانیان ،و ذکر بناي دیرها در این مناطق توسط تعدادي از قبایل عرب
  کند. قبایل مسیحی عرب کمک می

ري  کرمـانی محمـد   بـن   یحیـی  بـن   احمـد نوشته االمصار   االبصار فی ممالک  مسالک مـع، 
در مـورد   اهللا فضـل  ابـن هـاي   . روایـت اسـت ق) 749(ماهللا کاتب دمشـقی  فضل ابنمعروف به 

گـذرانی خلفـاي امـوي در     و شـرح خـوش   36دیرهاي نواحی شام، عراق، یمن، بانیان دیرها
  علت اهمیت این اثر جغرافیایی است. 37دیرها

  طبقات و تراجم و انساب
ع مختلـف  اجتمـاعی مقـاط  ـ   هستند کـه حیـات فرهنگـی   طبقات و تراجم از جمله منابعی 

  ین دسته از منابع نخواهد بود.ا نیاز از بی ،محقق تاریخرو  از این  ،اند تاریخی را شرح داده
ی را شـرح داده       ،طبقات الکبريالدر  ق)230(مسعد ابن روابـط پیـامبر بـا مسـیحیان ذمـ، 

ها به تبیین حیـات مسـیحیان در    کند. این عهدنامه هاي منعقد شده با آنان را بیان می عهدنامه
بـه اسـالم آوردن بعضـی از قبایـل     او کند. همچنـین   کمک قابل توجهی می زمان پیامبر

ی در زمـان    سعد ابنچون طَی و شیبان اشاره دارد.  ،نصرانی در گزارشی که از مسیحیان ذمـ
او به پذیرش نظام ذمه از سوي قبیلـۀ  ، چراکه شود دهد، دچار خطا می ارائه می اکرمپیامبر

گـو   و گفتبا مسلمانان  عمر ةحال آنکه این قبیله در دور 38،تَغْلَب در زمان پیامبر اشاره دارد
به جـاي جزیـه بـر     رعم رو ، از اینکه با آنان مانند اهل ذمه رفتار شود ندحاضر نشدکرده و 

  مضاعف مقرر کرد.آنان زکات 
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شـناس بـزرگ قـرن     مورخ و نسـب  ق)279(میحیی بالذري بن  احمداثر  ،االشراف انساب
از  بـالذري . ه اسـت تاریخ خود را بر اساس انساب اشـخاص تـدوین کـرد   است. وي  سوم

 39،در عـراق  عبداهللا قَسـري  بن  خالددینی مسیحیان عراق در زمان امارت  ـ   حیات اجتماعی
امـوي و   هدر دسـتگاه اداري دور  ابه نفوذ نصاراو دهد. همچنین  اطالعات باارزشی ارائه می

  اشاره دارد. خوداموي در امور داخلی خالفت با کاتب نصرانی  همشورت خلیف
. او در استق) 463(ماز علماي بزرگ اندلس قاضی صاعد اندلسینگاشته  ،االمم   طبقات

معرفی قبایل نصرانی  40دهد. هاي دیگر را شرح می و ملت این اثر، وضعیت علمی مسلمانان
  است.مقاله موضوع براي تنها اهمیت این کتاب  ،عرب

 االطباء  االنباء فی طبقات  عیون، نویسندة شکان معروف شامق) از پز668(ماصیبعه ابن ابی
پـردازد.   منطقه می هراسالمی، به شرح حال پزشکان  شهرهاياست. او با تقسیم جغرافیایی 

دهد به حضور پزشکان نصـرانی نـزد    از پزشکان شام ارائه می اصیبعه ابن ابیدر گزارشی که 
بـه همکـاري    اصیبعه ابن ابیهمچنین اشاره دارد.  اموي و به محبوبیت آنان نزد خلفا خلفاي

  41کند. سیاسی پزشکان نصرانی با خلفاي اموي در اجراي اهداف سیاسی آنان اشاره می
ایـن کتـاب بـه    در  جـوزي  ابـن ق) اسـت.  598(م جـوزي  ابـن اثر  ،خطاببن  مناقب عمر

اشـاره   خطـاب بن   عمردر تسلط بر امور اداري مسلمانان در زمان  امحدودیت سیاسی نصار
محـدودیت سیاسـی    دربـاره االمـوال  در  ابوعبیـده و االخبار   عیوندر  قتیبه ابن هاشار 42دارد.
  بخشد. به روایت او قوت بیشتري می ،جوزي ابنقبل از  خطاب بن  عمردر زمان  انصار

ایـن کتـاب   است. علت اهمیت  ق)681(مخَلَکان ابناثر الزّمان ِ  االعیان و اَنْباء اَبناء  وفیات
بر امور مسلمانان در عـراق   اخلکان به تسلط مجوس و نصار اشاره ابن موضوع،خصوص در

  43.است عبداهللا قَسري بن   خالددر زمان والیت 

  فتوح و خراج
گسترش فتوحات مسلمانان و مطرح شدن بحث جزیه و خراج، مورخان را بر آن داشته تـا  

عمــر بــن   محمــد فتــوح و نظــام مــالی مســلمانان بنگارنــد. ۀهــاي مســتقلی در زمینــ کتــاب
عالقه نشـان داده اسـت. او    ،ترین مورخی است که به بحث فتوحات ق) قدیم207(مواقدي

  44.است  دهشرح داچگونگی فتح شام را لشام ا  فتوحدر کتاب 
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از خـود  ش ـ  کتـاب دیگـر  ـ   مغـازي نگري که در نگـارش   رغم دقت و جزئی  به واقدي
و  ااســت، در نگــارش فتــوح شــام دقــت الزم را نــدارد. او از وضــعیت نصــار   نشــان داده

  .دهد قرار نمیهاي منعقد شده با آنان بعد از فتح شام اطالعی در اختیار  عهدنامه
از دیگر مورخانی است که تاریخ فتح شـهرهاي شـام را بـه تفصـیل در      ق)231(مازدي

و امتیاز آن در مقایسه با  ازديتاب ویژگی کترین  است. مهم   نگاشتهالشام   فتوحکتابی به نام 
ن یشده بین فرماندهان سپاه و خلفـاي نخسـت   هاي مکاتبه نامه، گزارش او در مورد واقدياثر 

دینـی آنـان    ـها به وضـعیت اجتمـاعی     در خالل این نامه ازدي 45.استشام  در جریان فتح
شـده بـا مسـیحیان و    هـاي منعقد  بـه عهدنامـه   واقديهاي مختصري دارد. او نیز مانند  اشاره

  است.  گیري قبایل عرب مسیحی نواحی شام در برابر مسلمانان توجه چندانی نکرده موضع
مورخ مصري است. او گـزارش کـاملی    ق)257(محکمعبدال ابناثر  ،مصر و اخبارها  فتوح

 46اسـت.   گیـري مسـیحیان در برابـر مسـلمانان ارائـه داده      از چگونگی فتح مصـر و موضـع  
اشـاره دارد   خطـاب بـن   عمردر زمان  اان نصاریذم یاجتماع يها تیبه محدود عبدالحکم ابن

هاي اجتماعی  محدودیت  او بههمچنین  مطابقت دارد. ابویوسفت یبا رواهایی   در بخش هک
درخصـوص اخـذ جزیـه از آنهـا     هـایی   روایت 47کرده واشاره  عمرمسیحیان ذمی در زمان 

  است.  دهآور
را در مورد روند فتوحات مسلمانان البلدان  فتوحکتاب  ق)279 (میحیی بالذري بن  احمد

نگـر و   هجانبـ  نویس دقیـق، همـه   است. او فتوح  هاي مختلف به نگارش درآورده در سرزمین
 ـ  بـه حـوادث سیاسـی    ،در صورت لـزوم  ،در شرح فتح یک منطقه بالذريگر است.  تحلیل

او را بـر آن داشـته تـا     بـالذري نگـري   است. جامع  اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه داشته
ی منـاطق       اطالعات با ارزشی از حیات اجتماعی، دینـی، سیاسـی و اقتصـادي مسـیحیان ذمـ

شده با مسـیحیان منـاطق مفتوحـه را ذکـر     هاي منعقد عهدنامه ،دقت بامفتوحه ارائه دهد. او 
کند.  ن کمک مییمفاد این عهدنامه به تبیین حیات مسیحیان در عصر خلفاي نخست 48کند. می

هاي باارزشی از روند اخذ جزیـه از ذمیـان نـواحی مختلـف ثبـت       گزارش بالذريهمچنین 
میزان آن در مقاطع مختلـف   اخذ جزیه وبررسی چگونگی  برايها  کرده است. این گزارش

اموي اشاره  هساالري دور در دیوان ابه نقش نصاراو کند. همچنین  میشایانی کمک ، تاریخی
  دارد.
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ترین کتـاب موجـود    قدیم ق)182(مابراهیمبن   قاضی ابویوسف یعقوباثر الخراج   کتاب
ه و امور فرعی مربـوط  از جزی ابویوسفهاي فقهی و تاریخی  خراج است. گزارش هدر زمین
 ابویوسـف همچنین با موضوع است. خصوص  اهمیت این کتاب در علتترین  مهم 49به آن،
 خطـاب  بـن   عمرهاي اجتماعی و دینی ذمیان در زمان  است که به محدودیتمورخی اولین 

  50است.  اشاره کرده
تـا   روند اخذ جزیه را از زمـان پیـامبر   ابوعبیدهاست.  ق)224(مابوعبیدهاثر  ،االموال

در مورد جزیه و فرعیـات مربـوط بـه آن،     ابوعبیدههاي  دهد. گزارش زمان حیاتش شرح می
هاي اجتمـاعی ذمیـان در زمـان خالفـت      به محدودیتاو جانبه است. همچنین  دقیق و همه

و  دادهرار محور کـار خـود را بـر اسـاس احادیـث قـ       ابوعبیده 51اشاره دارد. خطاببن  عمر
و اجتهاد شخصـی خـود را در مـورد آن     ختهپردا گاهی بعد از نقل احادیث، به نقد و رد آن 

  دارد. حادثه بیان می

  منابع فقهي
در ایـن کتـاب، بخشـی را بـه بحـث جزیـه        مالکق) است. 193(مانس بن  مالکاثر  ،أطّوالم

و خلفـاي   پیـامبر  اختصاص داده و اطالعاتی از روند اخذ جزیـه و میـزان آن در زمـان   
را در بیان احکـام مربـوط    شافعینگرش متعصبانه و خشن  مالکاست.   ن ارائه کردهینخست

بـراي ذمیـان ذکـر    را دینـی   ـهـاي اجتمـاعی     محدودیت شافعیبه ذمیان ندارد. او برخالف 
 52،آمدنـد  نه مییچون مد ییه به منظور تجارت به شهرهاک یانیذم ين عشر براییتع کند. نمی

  ت آنان در ورود به حجاز است.یانگر عدم محدودیب
در بخش جزیه به بحث اهل ذمه اشاره دارد.  شافعیاست.  ق)240(مشافعینگاشته  اَلَأُم

اي  نگـرش متعصـبانه   شافعیدهد.  او شرح مفصلی از جزیه و فرعیات مربوط به آن ارائه می
کنـد.   اجتمـاعی بـراي ذمیـان ذکـر مـی      هو محـدودیت شـدیدي در زمینـ    شـته بـه ذمیـان دا  

ن و اخـراج اهـل   ی، خلفاي نخستهاي او در مورد روند اخذ جزیه در زمان پیامبر گزارش
  53.قابل توجه است عمرالعرب در زمان  ةکتاب از جزیر

اسـت. او در ایـن    السلطانیه  االحکامکتاب نویسنده ق) 450(ممذهب فقیه شافعی ماوردي
بـه حیـات    مـاوردي دهـد.   هایی از جزیه و فرعیات مربوط بـه آن ارائـه مـی    کتاب، گزارش

در بیـان احکـام مربـوط بـه     نوعی تسامح ، شافعیاجتماعی ذمیان نیز توجه دارد و برخالف 
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گیرد. او اولین مورخی است که احکـام مسـتحب و    محدودیت اجتماعی ذمیان در پیش می
احکام مربوط بـه محـدودیت    ماوردي 54.کند ي ذمیان در کتاب خود مدون میبرا را مستحق

د به این وظـایف را موجـب   یداند و عدم تق اجتماعی ذمیان را از وظایف مستحب ذمیان می
هـایی بـراي ذمیـان     محـدودیت  ،سازش حقیقت با نوعی داند. ماوردي در فسخ عقد ذمه نمی

هاي اجتماعی ذمیـان نـدارد.    را در بیان محدودیت شافعیشود و شدت و خشونت  قائل می
اولین کسی است که در نقل احکام ذمیان حـق دسـتیابی بـه وزارت تنفیـذي را     او همچنین 

  گیرد. براي آنان در نظر می
 يدر ایـن اثـر فقهـی، آرا    قـیم  ابـن ق) است. 751(مقیم جوزیه ابن هنوشتالذمه  احکام اهل

سیاسـی و دینـی    ـ  حیـات اجتمـاعی  را درخصـوص  سنت اهل  هپیشوایان مذاهب چهارگان
 55است.  ذمیان شرح داده

  سيره و مغازي
 ،النبویه  ةسیرال است.هاي سیره و مغازي  کتابنگاري در اسالم  هاي تاریخ یکی دیگر از شیوه

 گرامـی اسـالم   هایی است که زندگانی پیامبر ترین کتاب جمله قدیم ق) از218(مهشام ابناثر 
به چگونگی نفوذ مسیحیت در نجران اشاره دارد و ایـن روایـات    هشام ابندهد.  را شرح می

بـا مسـیحیان    به روابط پیـامبر او همچنین  56را همراه با قصص و افسانه بیان کرده است.
 هـاي  گـزارش  57نجران بعد از بعثت، ماجراي مباهله و صلح با مسیحیان نجران اشـاره دارد. 

مسـیحیت در  ، براي آگاهی از وضعیت ي مسیحیان نجرانتشکیالت ادار در مورد ابن هشام
  کند. اي می مالحظه نجران کمک قابل

تـرین   نگـري از مهـم   ق) اسـت. دقـت و جزئـی   207(معمر واقدي بن  محمداثر المغازي 
بـه   اکـرم  گرامـی پیـامبر  هاي  هآید. او در شرح غزو به شمار میالمغازي در  واقديویژگی 
ــل نصــرانی  موضــع ــر مســلمانان اشــاره دارد. همچنــین گیــري قبای  واقــدي عــرب در براب
هـا اطالعـات    عهدنامـه کند. این  شده با مسیحیان نجران و اَیلَه را ذکر میهاي منعقد عهدنامه

در اختیـار مـا    اقتصـادي مسـیحیان زمـان پیـامبر     ـحیـات دینـی    خصوص  اي در ارزنده
  58نهد. می

  تحقيقات و مطالعات جديد
ه تحقیـق کـرده و      ةدربار طور مستقل  قی است که بهاولین مستشر تریتون موضوع اهـل ذمـ

حسـن  اسـت. ایـن کتـاب را      تـألیف کـرده  مسلمانش غیر رعایاي خلفا و کتابی تحت عنوان
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در ایـن   تریتـون . ه اسـت بـر آن نهـاد  الذّمه  اهلو نـام   هاز انگلیسی به عربی برگرداند حبشی
 59ذمیان را به اختصـار شـرح داده اسـت.    سیاسی، دینی و اقتصادي حیات اجتماعی، ،کتاب

اي در شـرح   شرط انصاف را رعایت کرده و ارزشـیابی مغرضـانه   ،هاي خود در قضاوت يو
به منابع نویسنده دسترسی  ،کتاب رفتار مسلمانان با ذمیان ندارد. علت اهمیت اینچگونگی 

تاریخ  ،ارکه اسکندریهالبط سیر ،بطریقبن   تاریخ سعید ،تاریخ شیخ صالح ارمنی چون ،مسیحی
  .است ... و تئوفانس

أب ألبیـر   اثـر  ،العباسی  العصر ۀ الشرقیه من مجئ االسالم حتی نهای  السریانیه  الکنیسه  تاریخ
دهد و به حیات دینی مسیحیان  کلیساي نستوري را شرح می هاست. این کتاب تاریخچ أبونا

در  60عباسـی اشـاره دارد.   هو چگونگی انتخاب جاثلیق نستوري از آغاز اسالم تا پایـان دور 
مسـیحیان  خصـوص  نظري و عملی خلفا در ههایی در مورد سیر روایت ،شرقی هتاریخ کنیس

تاریخ کلـده و آشـور   ، اسکندریه  البطارکه  باء سیراآل، المجدلون چـ  ،با تکیه بر منابع مسیحی
  ... ثبت شده است.و

تـاریخ  چـون   ،با تکیه بر منابع مسیحی هالعربی ه تاریخ دولدر  ،مستشرق آلمانی ،ولهاوزن
عـدم دسترسـی بـه    علت به  61با مسیحیان شرح داده است.را ، روابط خلفاي اموي تئوفانس

  .شود میاستناد آورده، این منبع مسیحی  از ولهاوزنکه ی یها روایتبه ، تاریخ تئوفانس
 شیخو روندمحقق مسیحی است.  ،شیخو لویساثر  ،و آدابها بین عرب الجاهلیه ۀالنصرانی

کتـاب   ویژگـی تـرین   مهـم  62مسیحیت در میان اعراب دورة جاهلیت را بررسی کرده است.
. شیخو با استو... تاریخ تئوفانس  ،تاریخ سوزمانچون  ،دسترسی او به منابع مسیحی شیخو

اي از وضعیت دینی قبایـل عـرب مسـیحی نـواحی      دسترسی به منابع سریانی اطالعات تازه
هـاي   بـه فرقـه   شـیخو  هآمیـز و مغرضـان   چون غسانیان ارائه داده است. نگرش تعصب ،شام

 هدادن انتشـار گسـترد   در نشـان  شیخو هیعقوبی و نستوري در کتاب وي آشکار است. انگیز
کـه  اي  شود، بـه گونـه   شمرده میترین معایب کتاب او  میان قبایل عرب از مهممسیحیت در 

مسـیحیت در میـان    هدارد تا با سند و دالیل ضعیف از انتشـار گسـترد   گاهی او را بر آن می
  قبایل عرب را مسیحی به شمار آورد.گفته و قبایل عرب سخن 

را پایـه و   طبـري هاي  گزارش نتاریخ ایرانیان و اعراب در زمان ساسانیاکتاب در  نولدکه
 طبـري و بعد با دسترسی به منابع عربی و سریانی به نقد روایـات   دادهاساس کار خود قرار 

بـه   63پردازد. او در شرح چگونگی گسترش مسیحیت در یمن و ماجراي اصحاب اخدود می
  دهد. اي ارائه می حارث، اطالعات تازه هنام چون شهادت ،دسترسی به منابع سریانی علت
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  گيري جهينت
، گرچـه  اسـت  یخیحـوادث تـار   یگاه محققـان در بررسـ   هکین تیتر مهم یعموم هاي خیتار

و  طبـري ماننـد   یرا برخیز ،دنندار یمطالب قابل توجه ،یان ذمیحیمس درخصوص موضوع
ات یـ و بـه ح   هپرداختـ  یاسیشتر به شرح حوادث سیب ،یسنت ينگار خیتار کطبق سباثیر  ابن

ان یحیشده با مسـ ي منعقدها به عهدنامه طبري هاشار ،ن حالیند با اا هنداشت یتوجه یاجتماع
بـه امـور    یابیان در دسـت یذم یاسیت سیبه محدودالکامل در  اثیر ابن همناطق مفتوحه و اشار

 یاسـ یس ــ  ینـ یات دیـ ن حیـی بـه تب  یقابـل تـوجه   کمک عبدالعزیز بن  عمردر زمان  يادار
، یعمـوم هـاي   تـاریخ ده است. عالوه بر کر ين و اموینخست يدر دورة خلفا یان ذمیحیمس
مناسـبات   یمصـر و شـام نوشـته شـده، در بررسـ      ییایطۀ جغرافیه در حک یمحل يها خیتار
خ یدر تـار  تغـري بـردي   ابـن  و کندي هدارد. اشار يا ژهیت ویبا مسلمانان اهم یان ذمیحیمس

 عبدالعزیز بن  عمردر زمان  يبه امور ادار یابیدر دست یان ذمیحیت مسیشان به محدود یمحل
ــ   يامـو  يخلفاه آنها با ان و مناسبات دوستانیحیبه نفوذ مس شداد ابن و عدیم ابنو گزارش 

 یت اجتمـاع یانگر محـدود یـ ب ،سـو  یـک از  ،شـان یها تـاب کدر ـ   عبدالعزیز بن  عمرر از یغه ب
در  یان ذمـ یحیزان اقبال مسـ یانگر میب ،گرید يو از سو عبدالعزیز بن  عمران در زمان یحیمس
 یمحلـ  يهـا  خین مورخـان تـار  یاست. در ب يمسلمانان در دورة امو يبه امور ادار یابیدست

 هکـ توجـه داشـت    یسـت یارزش اسـت. با  ار بایز بسین مقریزيو  عساکر ابنمصر و شام آثار 
ا بعـد از جنـگ در مـورد    ی یبیصل يها در خالل جنگ هک يو مصر یمورخان مسلمان شام

انـد، مطالـب خـود را بـا      مطلـب نوشـته   یو حقـوق آنـان در جامعـه اسـالم     یان ذمیحیمس
  اند. ردهکو تعصب همراه  يورز غرض

 یدر بررسـ  ییبسـزا نیـز  ت یفتوحات و خراج نوشته شده است اهم ۀنیه در زمک یمنابع
شـده  ي منعقدهـا  عهدنامه يرا شرح محتوایز ،دارد یدر قلمرو اسالم یان ذمیحیت مسیوضع

ان یحیمسـ  ینـ ید ـ  یط اجتماعیانگر شرایتواند ب یان مناطق مفتوحه میحین مسلمانان و مسیب
بـه شـرح    واقـدي برخالف فتوح الشام تاب کدر  یمورخ شام ازدي باشد. یدر قلمرو اسالم

ان یحینفوذ مسـ  یان و چگونگیه از ذمیان و روند اخذ جزیحیمنعقد شده با مس يها عهدنامه
  اشاره دارد. يدورة امو يساالر وانیبر نهاد د
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 ، کـرده استناد  خطاب بن  عمرمنسوب به  هبه عهدنام هک یمورخان مسلمانرسد  می به نظر
 يهـا  تیروا هکنآحال  ،دنا هدقائل ش ان شامیحیمس يبرای سخت ینید ـ یت اجتماعیمحدود

ن یـ ا بـه ا کـ بـا ات  خطـاب بـن   عمـر ان در زمان یحیمس یاجتماع ـ ینیات دیدر مورد حآنان 
ر کـ مناطق مفتوحه و عدم ذ يها ر عهدنامهیبا سا آن يار بودن محتویمغا سبببه و عهدنامه 

  ندارد. يچندان اعتبار ،آن در منابع متقدم فتوح
زان یـ ه، میجز یمطرح شدن بحث فقه سبب فتوح بههاي  کتابنار کخراج در هاي  کتاب

ه و سـرانجام  یـ اخـذ جز  یدر چگـونگ  ين و اموینخست يخلفا یو عمل ينظر هریه، سیجز
  ن پژوهش دارند.یاخصوص موضوع مربوط به ذمیان، جایگاه مهمی در امکشرح اح

 يهـا  تیه و محـدود یـ جز یبحث فقهـ کتاب الخراج ه در کاست  یسکن یاول ابویوسف
مربوط بـه   یت اجتماعیمحدود ابویوسفند. بعد از ک می ان را مطرحیمربوط به ذم یاجتماع

رار شده است. به نظر کت ابوعبیدهاالموال مثل  ،خراج هاي باتکو  یر منابع فقهیان در سایذم
ام کـ ردن احکـ درصدد برآمد تا بـا مـدون    ،یفه عباسیخل ،هاروندر زمان  ابویوسفرسد  یم

ن یـ ا هشـ یردن رکـ آنـان و منسـوب    يبـرا  یت اجتمـاع یان و اعمـال محـدود  یمربوط به ذم
 يسـاالر  وانیان را در دستگاه دیحی، قدرت و نفوذ مسخطاب  بن عمربه  یت اجتماعیمحدود

  اهش دهد.ک یاسالم
، هیـ ان و جزیـ ردن مباحث مربوط به ذمکمطرح  علتبه االم و الموطأ چون  ،یمنابع فقه

 شـافعی ه مقـدم بـر   ک انسبن   مالک. باشد میمفید ان یذم یاجتماع ـ ینیات دیح براي تبیین
 يبـرا  یت اجتماعیو محدود شتهان ندایبه ذم يزیآم خشونتگرش نالموطأ تاب کدر  ،است

 امبریـ ه در زمـان پ یـ رونـد اخـذ جز  درخصـوص  آنان در نظر نگرفته اسـت. گـزارش او   
و  اکرمامبریـ پ یو عمل يره نظریان و سیذم يات اقتصادیبه شناخت ح ،نینخست يوخلفا

در  شـافعی ه کـ ند. جالـب اسـت   ک ی میتوجه قابل کمکان یذمخصوص خلفاي نخستین در
 يبـرا  يدیشـد ی اجتمـاع  يهـا  تیو محـدود  شتهان دایبه ذم يا نگرش متعصبانهاالم  تابک

ن و اخراج اهـل  ینخست يو خلفا امبریه در زمان پیاو به بحث جز هان قائل است. اشاریذم
 ــ  يات اقتصـاد یـ ح بـارة ز دریـ برانگ از مباحـث بحـث   عمرالعرب در زمان  ةریتاب از جزک

  است. یذمان یمسح یاجتماع
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 ــ  یبـه اوضـاع اجتمـاع    ،تنوع مطالب مندرج در آن سببز به ین یو اجتماع یمنابع ادب
 چـون  ،یدارد. منـابع  ییهـا  اشـاره  ين و دورة امـو ینخسـت  يخلفـا  هان در دوریحیمس ینید

و مجـوس بـر    ااشـاره بـه نفـوذ نصـار     علـت بـه  شرح نهج البالغـه  و االخبار   عیون، االغانی
 ،انیـ ن و اموینخسـت  يان در زمـان خلفـا  یحیمسـ  ینـ ید يمسلمانان، آزاد يادار يها دستگاه

 یدر بررسـ  همچنـین ان دارد. یحیمسـ  یاجتمـاع  ـ ینیات دیح یبررساي رب یت فراوانیاهم
و هشـام   سیره ابـن تاب مهم کد از دو ینبا امبریان در زمان پیحیمس ياقتصاد ـ ینیات دیح

ان یحیامبر بـا مسـ  یـ شده پکتاب به عهدنامۀ منعقدن دو یرا اشاره ایز ،غافل شدمغازي واقدي 
ار کآش یان ذمیحیبرخورد با مس یرا در چگونگ امبریپ یو عمل يره نظریس ،له و نجرانیا
ت یـ اهم ،ياقتصـاد  ــ  یتوجه بـه اخبـار فرهنگـ    علتز به یو طبقات ن یند. منابع رجالک یم

بـه عهدنامـه    سـعد  ابـن  هدارد. اشـار  یان ذمیحیمناسبات مسلمانان با مس یدر بررس ییبسزا
و  طبقاتتاب کبه اسالم در  یل نصرانیاز قبا يش تعدادیان و گرایحیامبر با مسیشده پمنعقد

م کحـا  ،عبداهللا قسـري  بن  خالدان بر عراق در زمان امارت یحیبه تسلط مس بالذري هاشارنیز 
 یرا در بررسـ  یرجـال ت منـابع  یـ ه اهمکـ هسـتند   يشواهد ،االشراف  انسابتاب کدر  يامو
ن یـ ه در اکـ  ین دسته از منـابع یسازد. آخر یار مکآش یان ذمیحیمس ینید ـ یات اجتماعیح

سـان بـا شـرح اوضـاع     یانویاست. جغراف ییایده گرفت، منابع جغرافید آن را نادیپژوهش نبا
 ـ يات اقتصادیبه شناخت ح یتوجه قابل کمکمناطق مختلف  ینید و یاجتماع ـ  ياقتصاد
شـام بـه    یان ذمـ یحیمسـ درباره هنگام بحث  مقدسیند. ینما یم یخیتار يها دوره یعاجتما

ن مسـلمانان مشـخص   یان را بیحیمس یگاه اجتماعیو جا ختهپردا ان یمشاغل ذم يبند میتقس
  ند.ک یم

 از مسئله تعامل مسلمانان با اهل ذمه و به طور کلی اخبار اهـل ذمـه در قلمـرو اسـالمی    
کـم و بـیش    ،شـیخو لـویس   و آنان به جزبه آن توجه کرده موضوعاتی است که مستشرقان 

  قلمرو اسالمی بپردازند. طرفی به بررسی و تحلیل اخبار اهل ذمه در سعی نموده با بی
  
  
  



۱۷۶       ،۱۳۹۰ام، تابستان  دوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

   ______________________________________________  ها نوشت پی
  ).221-222ص ،12، ج لسان العرب منظور، غت به معناي عهد و پیمان است(ابنذمه در ل.1
اختالف و مناقشات کالمی رایج میان متکلمان مسیحی منجر به پیدایش انشعابات مختلفی در دین مسیح شـد.  .2

(براي شرح فرقۀ نستوري و یعقوبی دو انشعاب مهمی بود که به دنبال مباحثات کالمی در دین مسیحیت ایجاد شد
، اجتماعی و دینی مسیحیان ذمی در عصر خلفاي نخستین و امام علـی ، بررسی حیات سیاسی ك:این موارد ر.

 ).163ص ،28ش ، تاریخ در آینه پژوهش
 .603ص ،1ج ،الرسل والملوك تاریخطبري،  جریر بن . محمد3
 .609ص ،3ج ،، همانطبري جریر بن محمد. 4
 .40-41، 3، جمعادن الجواهر و الذهب مروج ،ديحسین مسعو بن ابوالحسن علی. 5
 .248ص ،االشراف و التنبیه، حسین مسعودي بن ابوالحسن علی .6
 .112، صاالرض و االنبیاء الملوك  سنیحمزة اصفهانی،  .7
 .27ص ،2، جالهمم االمم و تعاقب تجارب مسکویه رازي،  ابوعلی ابن .8
 .64ص ،همان .9

 .165ص ،4، جالتاریخ الکامل فی علی ابن اثیر، بن ابوالحسنعزالدین  .10
 .1ج، اخبار مکه . ابوولید محمد ازرقی،11
 .133-135همان، ص .12
 .68، صالقضاه کتاب الواله و کتاب کندي، عمر یوسف بن . محمد13
 181و  179، 150-151ص، 1، ج الکبیر تهذیب تاریخ دمشقحسن ابن عساکر،  بن علی.14
 42ص ،1، جالحلب الحلب من تاریخ ةزبد، عدیم، ابن احمد بن عمر.15
 .279، 282؛55ص ،الخطیره فی ذکر امراءالشام و الجزیره اعالقشداد،  . ابوعبداهللا عزیزالدین ابن16
 .76، ص1، جالفداء البشر معروف به تاریخ ابو المختصر فی اخبارعمادالدین اسماعیل ابوالفداء،  .17
  394-395ص ،4، جالخطط و اآلثار واالعتبار بذکر المواعظعلی مقریزي،  بن دالدین محم تقی .18
 .265، ص1، ج الزاهره فی ملوك مصر و القاهره النجومتَغري بردي،   المحاسن یوسف ابن الدین جمال .19
 .59ص ،الوزراء والکتّاب، عبدوس جهشیاري بن ابوعبداهللا محمد .20
 .215ص ،الکتاب ادبیحیی صولی،  بن محمد .21
 .229-230ص ،سراج الملوكابوبکر طرطوشی،  .22
 .36ص ،الحسبه(آیین شهرداري) القربه فی احکام معالماخوه(محمد احمدالقرشی)  ابن .23
  .؟؟؟13،5،1، جاالنشاء االعشی فی صناعه علی قلقشندي، صبح بن احمد العباس ابی .24
 40همان، ص .25
 .466-467ص ،1ج، بن خلدون، مقدمۀ ابن خلدون عبدالرحمن .26
 .151ص ،12ج ،ابوالفرج اصفهانی، االغانی .27
 .135، ص1ج ،المستظرف المستَطْرَف من کل فن الدین محمد، ابشهی، شهاب.28
 .102-103ص ،1ج ،االخبار عیون مسلم، بن ابومحمد عبداهللا قتیبۀ دینوري،  ابن .29
 .354-355ص المعارف، مسلم، بن ابومحمد عبداهللا قتیبۀ دینوري،  ابن .30
 .389-390ص، 2، جاللغه و االدب یزید)، الکامل فی بن مبرد(ابن عباس محمد .31
 .218ص ،5، جالبالغه شرح نهج الحدید، بن ابی هبه اهللا بن عبدالحمید .32

 



  ۱۷۷ اموي) ه(از آغاز اسالم تا پايان دور بازتاب اخبار مسيحيان ذمي در منابع اسالمي

                                                                                                        
 .204ص ،3، ج. همان33
 .157، صاالقالیم المعرفه فی التقاسیم احسن احمد مقدسی، بن محمد. 34
 .600ص ،2، جالبلدان معجم، یاقوت حموي .35
 .331-358ص و 180، ص1، جاالمصار  األَبصار فی ممالک مسالک العمري، اهللا فضل ابن .36
 .349-355ص ،همان .37
 .318، ص1، ج الکبري سعد، طبقات . محمدبن38
 .60-64، ص9، جاالشراف انساب علی بالذري، بن . احمد39
 .48ص ،االمم قاضی صاعد اندلسی،، طبقات .40
 .175و  171-172ص، االطباء االنباء فی طبقات عیون اصیبعه، العباس ابن ابی الدین ابی موفق .41
 .141ص ،خطاب مناقب عمربن علی ابن جوزي، بن الفرج عبدالرحمن ابی .42
 .226-229ص، 2ج  ،الزّمان االعیان اَنْباء اَبناء خَلَکان، وفیات بناحمد بن محمد .43
 .2ص ،الشام فتوح ،عمر واقدي بن محمد.44
 .128، 91ص ،الشام ، فتوحابواسماعیل ازدي. 45
 .56-57ص ،مصر و اخبارها  عبدالحکم، فتوح بن القاسم عبدالرحمن ابی .46
 .151ص ،همان .47
 .96ص ،البلدان یحیی بالذري، فتوح بن احمد .48
 .122-123ص ،الخراج ابویوسف، کتاب. 49
 127ص ،الخراج ابویوسف، کتاب. 50
 .55ص ،االموال سالم، بن قاسم ده،ابوعبی.51
 .280ص ،2، ج المؤَطَأَانس،  بن مالک. 52
 .178، 180-181، 175، ص4، جادریس شافعی، اَلَأُم بن . محمد53
  .260ـ259، الدینیه الوالیات السلطانیه فی احکام محمد ماوردي، بن الحسن علی . ابی54
 .211ص ،1، جالذمه احکام اهل، جوزیه ابی بکربن قیم بن عبداهللا محمد ابی الدین شیخ شمس.55
 .32-35ص ،1، جالنبویه سیره هشام، ابومحمد عبدالملک، ابن .56
 .221-231ص ،1، جالنبویه سیره هشام، ابومحمد عبدالملک، ابن. 57
  .785-786و  781-784ص ،4،3،2،1، جعمر واقدي، المغازي بن محمد .58
  .45و  21ص ،الذّمه اهل آرثر ستانلی تریتون،.59
به نقل  53ص ،2، ج العباسی العصر  الشرقیه من مجئ االسالم حتی نهایه السریانیه الکنیسه البیر أبونا، تاریخ االب. 60

 از یوحناي برفنکابی.
 .به نقل از تاریخ تئوفانس 28ص ،العربیه یولیوس ولهاوزن، تاریخ الدوله.61
 .38ص ،الجاهلیهالنصرانیه و آدابها بین عرب  أب لوئیس شیخوالیسوعی،.62
 بـه نقـل از شـهادت نامـه حـارث،      328-330ص ،تاریخ ایرانیان و اعراب در زمان ساسانیان تئودور نولدکه،.63
 .4ـ5ص



۱۷۸       ،۱۳۹۰ام، تابستان  دوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

  منابع
  .تا نا، بی جا، بی المستظرف، بی المستَطْرَف من کل فن ،الدین محمد ابشهی، شهاب

الحیاه،  االطباء، شرحه نزار رضا، بیروت، دارالمکتب االنباء فی طبقات عیون العباس، ین ابیالد موفق اصیبعه، ابن ابی
1965.  

 .1368البالغه، ترجمۀ مهدوي دامغانی، تهران، نی،  شرح نهج هبه اهللا، بن دیبدالحمع الحدید، ابن ابی
  .1987التاریخ، بیروت، دارالفکر،  الکامل فی ،یعل بن ن ابوالحسنیعزالد ابن اثیر،

  .1989خطاب، بیروت، دارالمکتب الهالل،  مناقب عمربن ،یعل بن الفرج عبدالرحمن یاب ابن جوزي،
مقدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادي، تهران، بنگاه نشـر و ترجمـۀ کتـاب،     رحمن،خلدون،عبدال ابن
1352.  

الخطیره فی ذکر امراءالشام و الجزیره، عنی بنشره سامی الدهان، دمشـق،   ن، اعالقیزالدیابوعبداهللا عز ابن شداد،
  .1956المطبعه کاثولیکیه، 

العربـی،   التراث ء لکبیر، هذبه عبدالقادر بدران، بیروت، داراالحیاا حسن، تهذیب تاریخ دمشق بن یعل ابن عساکر،
1987.  

المصـریه،   االمصار، تحقیق احمد زکـی پاشـا، قـاهره، دارالکتـب     األَبصار فی ممالک مسالک العمري، اهللا ابن فضل
1924.  

صـالح، دمشـق،    یصبحالذمه، حققه  ام اهلکر، احکب یاب بن عبداهللا محمد ین ابیالد خ شمسیه، شیم جوزیابن ق
  .1381مطبعه جامعه، 

  .1363الحوزه،  رم، لسان العرب، قم، ادبکم بن ن محمدیالفضل جمال الد یابن منظور، اب
  .1363الحوزه،  رم، لسان العرب، قم، نشر ادبکم بن ن محمدیالفضل جمال الد ی، ابـــــ

ن شهرداري)، ترجمۀ جعفر شعار، تهران، ترجمه الحسبه(آیی القربه فی احکام معالم ،محمد احمدالقرشی، اخوه ابن
  .1360و نشر کتاب، 

العربی،  الزّمان، حققه احسان عباس، بیروت، داراالحیاءالتراث االعیان اَنْباء اَبناء وفیاتاحمدبن محمد، خَلَکان،  ابن
1968.  

  .1365الکبري، ترجمۀ محمود مهدوي دامغانی، تهران، نو،  طبقات ،محمد سعد، ابن 
  .1951مطبعه کاثولیکیه، دمشق،  عنی بنشره سامی الدهان، الحلب، الحلب من تاریخ احمد، زبده بن عمر عدیم، ابن
  .1995الطویل، بیروت، دارالفکر،  االخبار، شرحه یوسف علی عیون مسلم، بن ابومحمد عبداهللا قتیبۀ دینوري،  ابن

  .1987العلمیه،  المعارف، بیروت، دارالکتبـــــ ، 
الـدکتور ابوالقاسـم امـامی، تهـران،       الهمم، حققـه و قـدم لـه    االمم و تعاقب تجارب ،ی، ابوعليمسکویه راز ابن

  .1363دارالسروش، 
  .تا االبیاري، بیروت، دارالقلم، بی السفا و ابراهیم النبویه، حققها مصطفی سیره ،کهشام، ابومحمد عبدالمل ابن

  .تا الفداء، مصر، حسینیه مصر، بی البشر معروف به تاریخ ابو صر فی اخبارل، المختین اسماعیعمادالد ابوالفداء،
  .1981االموال، تحقیق محمد خلیل هراس، قاهره،  سالم، بن قاسم ابوعبیده،

العباسـی، بیـروت، بیـروت،     العصـر  الشرقیه من مجئ االسالم حتـی نهایـه   السریانیه الکنیسه البیر، تاریخ أبونا، االب
  .1993دارالمشرق، 

  .تا الخراج، بیروت، دارالمعرفه، بی ابویوسف، کتاب
  .1920مصر و اخبارها، لیدن، مطبعه بریل،   عبدالحکم، فتوح بن القاسم عبدالرحمن ابی



  ۱۷۹ اموي) ه(از آغاز اسالم تا پايان دور بازتاب اخبار مسيحيان ذمي در منابع اسالمي

  .1854االیرالندي، کلکته،  الشام، تصحیح ناسویس ازدي، ابواسماعیل، فتوح
  .1368، بنیاد، اخبار مکه، ترجمۀ مهدوي دامغانی، تهران ،ازرقی، ابوولید محمد

  .1992العلمیه،  الحواشیه عبد علی مهنا و سمیرجابر، دارالکتب اصفهانی، ابوالفرج، االغانی، کتب
  .1346االرض و االنبیاء، ترجمۀ جعفر شعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایران،  الملوك  اصفهانی، حمزة، سنی

  .1912ی، بیروت، مطبعه کاثولیکیه، االمم، نشره اب لویس شیخوالیسوع قاضی صاعد، طبقات اندلسی،
  .1367نقره،  ،البلدان، ترجمۀ محمد توکل، تهران یحیی، فتوح بن بالذري، احمد

الدکتور سـهیل زکـار و ریـاض زرکلـی، بیـروت،       حققه و قدم له استاد االشراف، ، انسابیعل بن احمد بالذري،
  .1996 دارالفکر،

  .سن حبشی، مصر، دارالفکرالذّمه، ترجمۀ ح اهل ،یآرثر ستانل تریتون،
الثقافـه   الزاهره فی ملـوك مصـر و القـاهره، قـاهره، وزاره     ، النجوم المحاسن یوسف ابن الدین تَغري بردي، جمال

  .1963القومی،  واالرشاد
  .1348الوزراء والکتّاب، ترجمۀ ابوالفضل طباطبایی، تهران، تابان،  عبدوس، بن ابوعبداهللا محمد جهشیاري،

  .1990العلمیه،  الجندي، بیروت، دارالکتب البلدان، تحقیق فرید عبدالعزیز یاقوت، معجمحموي، 
  .تا ادریس، اَلَأُم، بیروت، دارالمعرفه، بی بن شافعی، محمد

  .1989النصرانیه و آدابها بین عرب الجاهلیه، بیروت، دارالمشرق،  شیخوالیسوعی، أب لوئیس،
  .1341العربیه،  االثري، بغداد، مکتب سخه و عنی بتحقیقه بهجهالکتاب، ن یحیی، ادب بن صولی، محمد
  .1967دارالتراث،  تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ،الرسل والملوك جریر، تاریخ بن طبري، محمد

  .1289نا،  جا، بی الملوك، بی طََرطوشی، ابوبکر محمد، سراج
القـومی،   الثقافـه و االرشـاد   االنشـاء، قـاهره، وزاره   ناعهاالعشی فی صـ  ، صبحیعل بن احمد العباس یقلقشندي، اب

  .1963العامه،  المصریه مؤسسه
  .تا االسالمی، بی کست، دارالکتاب القضاه، مهذباً فن کتاب الواله و کتاب ،عمر یوسف بن کندي، محمد

  .تا العربی، بی ءالتراث داراالحیا ،انس، المؤَطَأَ، صححه محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت بن مالک
  .1994العربی،  الدینیه، بیروت، دارالکتاب الوالیات السلطانیه فی احکام محمد، بن یالحسن عل یاب ماوردي،

  .تا المعارف، بی اللغه و االدب،، بیروت، مؤسسه یزید)، الکامل فی بن مبرد(ابن عباس محمد
داغـر، قـم،   معادن الجواهر، وضـعه فهارسـها یوسـف اسـعد      و بالذه مروج ،حسین بن مسعودي، ابوالحسن علی

  .1409مؤسسۀ دارالهجره، 
  .نا تا، بی الصاوي، قاهره، بی االشراف، عنی بتصحیحه عبداهللا اسماعیل و التنبیهـــــ ، 

ــد مقدســی، ــن محم ــی التقاســیم احمد،احســن ب ــه ف ــروت،    المعرف ــد مخــزوم، بی ــه محم ــالیم، وضــع مقدمت االق
  .1987العربی،  تراثءال دارالحیا

  .1326النیل،  الخطط و اآلثار، مصر، مطبعه واالعتبار بذکر ، المواعظیعل بن ن محمدیالد یتق مقریزي،
تاریخ ایرانیان و اعراب در زمان ساسانیان، ترجمۀ عباس زریاب خوئی، تهـران، انجمـن آثـار     نولدکه، تئودور،

  .1358ملی، 
  .1366دانشگاهی،  ،مهدوي دامغانی، تهران ازي، ترجمۀعمر، المغ بن ، محمديواقد

  .1315نا،  الشام، قاهره، بی فتوحـــــ ، 
العربیه، ترجمۀ محمد عبدالهادي ابوربـده و حسـن یـونس، قـاهره، التـألیف و       ولهاوزن، یولیوس، تاریخ الدوله

  .1958الترجمه و النشر قاهره، 
  .تا ر، بیاسحاق، تاریخ یعقوبی، بیروت، دارالصاد احمدبن ،یعقوبی



  راهنماي اشتراك نشریات تخصصی
  مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

به نام  0105973001000. در صورت تمایل به اشتراك وجه اشتراك را به حساب 2شود؛  . اشتراك به صورت آبونمان پذیرفته می1
سره واریز و اصل فیش بانکی یا فتوکپی آن را به همراه فرم اشـتراك و مشخصـات کامـل     قدس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

. کلیـه  4. در صورت تغییر نشانی، اداره نشریات تخصصی را از نشانی جدید خـود مطلـع نماییـد؛    3خود به نشانی مجله ارسال نمایید؛ 
دالر و یـا معـادل    20. بهاي اشتراك خارج از کشور با احتساب هزینه پست سـاالنه  5شماره اشتراك مرقوم فرمایید؛ مکاتبات خود را با 

  . لطفاً در ذیل نوع نشریه و مبلغ واریزي و نیز مدت اشتراك خود را مشخص فرمایید.6باشد؛  آن می
  

  شمارهاز شماره تا   شماره(ریال) تک  ساله(ریال) یک  رتبه  عنوان نشریه  ردیف
    10.000  40.000  پژوهشیعلمی ـ   »معرفت فلسفی«نامه  فصل  
    10.000  40.000  پژوهشیعلمی ـ   »شناسی و دین روان«نامه  فصل  
    10.000  20.000  پژوهشیعلمی ـ   »قرآن شناخت«نامه  دو فصل  
    4.000  48.000  ترویجیعلمی ـ   »معرفت«ماهنامه   
    10.000  40.000  ترویجیعلمی ـ   »معرفت اخالقی«نامه  فصل  
    10.000  20.000  ترویجیعلمی ـ   »هاي تربیتی اسالم و پژوهش«نامه  دو فصل  
    6.000  24.000  علمی ـ تخصصی  »معارف عقلی«نامه  فصل  
    10.000  40.000  علمی ـ تخصصی  »تاریخ در آینه پژوهش«نامه  فصل  
    10.000  40.000  علمی ـ تخصصی  »معرفت ادیان«نامه  فصل  
    10.000  20.000  علمی ـ تخصصی  »پژوهش«نامه  دو فصل  
    10.000  20.000  ـ تخصصی علمی  »معرفت سیاسی«نامه  دو فصل  
    10.000  40.000  ـ تخصصی علمی  »معرفت کالمی«نامه  فصل  
    10.000  20.000  علمی ـ تخصصی  »معرفت اقتصادي«نامه  دو فصل  
    10.000  40.000  ـ تخصصی علمی  »اجتماعی معرفت فرهنگی«نامه  فصل  
    10.000  40.000  ـ تخصصی علمی  »هاي مدیریتی اسالم و پژوهش«نامه  فصل  
    10.000  40.000  ـ تخصصی علمی  »حکمت عرفانی«نامه  فصل  
    10.000  40.000  ـ تخصصی علمی  »معرفت حقوقی«نامه  فصل  
    10.000  60.000  ـ تخصصی علمی  »طرح والیت«ماهنامه دو  

  ...........................و............................................نام نشریه:.....................................................و.............................................و...............
  ......................................................و.........................................و....................................مدت اشتراك:..............................................و

  ...........................و.............................................مبلغ واریزي:................................................و...............................................و.............
  فرم درخواست اشتراك

  شهرستان.................................................. اینجانب:.................................................................................... استان:..........................
ــالك:.......................................................................................................  ــه./ پـ ــان /. کوچـ   .............................................خیابـ

  09.صندوق پسـتی:...........................تلفن: (ثابـت).............................(همراه)..........................  کد پستی:......................................
  باشم. متقاضی دریافت مجله / مجالت فوق می

  .........................به آدرس فوق ارسال فرمایید.هاي ذکر شده مجالت به مدت.............................................................. لطفا از شماره
  گردد. ...................................ریال به پیوست ارسال می...........................................مبلغ:...در ضمن فیش بانکی به شماره: ...............

  امضا
  



  ۱۸۱ الخالصۀ

  
  
  
  

  الخالصة
  
  

  تطور المسيحية و انحطاطها في نظر الحكومات االيرانية
  **/ محمد دشتي *فر حسن أميني

  الخالصة
لقد كانت المسيحية بوصفها دين عالمي تسعى إلى االنتشار و التوسع منذ البداية ، فكانـت ترسـل المبلغـين 
إلــى أنحــاء مختلـفـة مــن العــالم للتبشــير بهــذا الــدين . و مــن الواضــح جــدا أن حضــور هــؤالء المبلغــين فــي 

فقــد كــان لرجــال الدولــة  األراضــي األجنبيــة كــان قــد صــاحبه ردود أفعــال و رؤى مختلفــة . و أمــا فــي ايــران
ــارة أخــرى إزاء هــذه المســألة ســواء قبــل اإلســالم أو بعــده إال أن  ــارة و متســاهلة ت مواقــف مختلفــة متشــددة ت
وجود األقليات المسيحية كان مشهودا للعيان في جميع األزمنة ، و يمكن القول بـأن أتبـاع هـذا الـدين كـانوا 

حلـك الظـروف ، و هـذا األمـر إنمـا يعـود إلـى سياسـة التســاهل ملتـزمين بـالتبليغ و التـرويج لـدينهم حتـى فـي أ
التي اتبعها رجال دولة ايران إزاءهم ، باإلضافة إلـى أن مسـيحيي ايـران كـانوا يتنعمـون بالحيـاة و حريـة العمـل 
و المكانة االجتماعية السامية في العصر االسالمي إذا ما قارنا ذلك بعصر ما قبل االسالم و عصـر مـا بعـده 

  تبار أن االسالم وضع حقوقا و قوانين معينة و ثابتة . .باع
  مفردات البحث : المسيحية ، التبليغ ، الحكومات االيرانية ، النظرة . 
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  دراسة أحوال و أوضاع (قهستان) في القرن الثالث و الرابع الهجري
   ***علي اكبر كجباف  /**فرشيد جعفري  / *علي جعفري

  الخالصة
في الجغرافية التاريخية إليران إال من خالل صلتها بخراسان الكبيرة .  لقـد كانـت لهـذه  )قهستان(ال تُعرف 

المنطقة أهمية كبيرة خالل القرن الثالث و الرابع الهجري مـع وصـول الحكومـات المتعاقبـة نضـير الطـاهريين 
د تلـو األخـرى . و مـن الخصـائص و الصفاريين و السامانيين و الغزنويين إلى السلطة و انتقالها بينهم  الواحـ

في استقطابها للثورات ضد الخالفة العباسية هـو موقعهـا الجغرافـي الخـاص  )قهستان(التي كانت تتمتنع بها 
العيــارون ، المطوعــة و ...) و الطوائــف (و وجــود الفئــات االجتماعيــة المتنوعــة  )بــين سيســتان و خراســان(

  في هذه المنطقة .  )المسيحيون و ...المسلمون و اليهود و (المذهبية المختلفة 
ــــ (قهســـتان ـــة ل ـــة التاريخي ـــة هـــو الدراســـة الجغرافي ـــة االجتماعيـــة و  )إن الهـــدف مـــن هـــذه المقال و الحال

المذهبية التي تتميز بها في ظل الحكومات المتعاقبة عليها ، و تعتمـد هـذه الدراسـة علـى المـنهج التوصـيفي 
  ة . ـ التحليلي على أساس المصادر المكتبي

ـــات  ،الســـيمجوريون ،الغزنويـــون ،الســـامانيون ،الصـــفاريون ،الطـــاهريون ،قهســـتان :مفـــردات البحـــث الفئ
  االجتماعية .  -الثقافية 
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